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Grupo de discussão
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Resumo da 9ª Assembleia Geral – 06/12/2014
Fusão EPAESP E AEPESP
Foi decidida a criação de um grupo de trabalho composto por membros das duas associações para
elaborar um documento com as exigências de cada uma em busca da fusão. A assembleia contou com
a presença de dois membros da diretoria da AEPESP, incluindo seu presidente o Sr. Celso Marchi.
A Diretoria da EPAESP e os membros da assembleia foram unânimes em relação ao fato que um
eventual processo de fusão, se concretizado no futuro, ocorra com a extinção da EPAESP e a
migração dos associados para a AEPESP. Isso se justifica pelo fato da AEPESP ser uma associação
mais antiga, já estar estruturada, possuir sede própria, convênios instituídos e todos os requisitos
para operar, enquanto associação, inclusive cobrança da mensalidade com desconto em folha de
pagamento.
Na assembleia, os associados levantaram o que entendem como alguns dos pré-requisitos para a
viabilização da fusão com a AEPESP. Os itens abaixo não exaurem a discussão, mas servem para
subsidiar o grupo de trabalho que foi constituído para estudar esse assunto.

Reforma do Estatuto da AEPESP
• O estatuto da outra associação é antigo e como tal, reflete uma outra época. É extenso e repleto de
artigos que não se aplicam aos dias atuais, vários deles que tratam de penalidades. Uma atualização e
modernização do documento é fundamental.
• O estatuto prevê a eleição do presidente através de eleição indireta, mediada por um conselho
vitalício. Esse é um ponto crucial a ser reformado no estatuto: a eleição para presidente deve ser por
meio do voto direto dos associados.
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Mensalidade
• O valor da mensalidade para os associados da EPAESP que migrarem para a AEPESP deve ser
objeto de discussão. Hoje os primeiros pagam R$ 9,00 (nove reais) e os últimos, R$ 27,00 (vinte e sete
reais). Foram levantadas duas opções: adotar um valor de transição para os associados da EPAESP
que migrarem, válida por um período de 6 meses (a proposta é de R$ 18,00 – dezoito reais); ou
aumentar imediatamente a mensalidade para o padrão da AEPESP.
De toda forma, a Diretoria da EPAESP entende que mesmo um reajuste da mensalidade para R$ 18,00
irá causar evasões de parte dos seus associados, no caso da fusão com a AEPESP ocorrer. Uma das
propostas apresentadas pelos membros da assembleia foi a realização de uma campanha junto aos
associados para esclarecer as vantagens de permanecer na EPAESP e migrar para a AEPESP.
Entendemos que é uma boa proposta e no devido momento será posta em prática, a depender dos
resultados do grupo de trabalho encarregado da questão da fusão.
A previsão é que o grupo de trabalho conjunto conclua a redação do documento, contendo as
exigências para a fusão entre EPAESP e AEPESP, até o fim de janeiro. A assinatura do mesmo pelos
Diretores das associações deve ocorrer logo em seguida. Assim que isso ocorrer, vamos informar e
divulgar o conteúdo do documento!

Carreiras de Gestão no Estado de São Paulo
Desde o início do movimento que culminou com a criação da EPAESP são discutidas propostas para
os cargos de gestão no Estado. Após mais de 2 anos de trabalho e contato com diversas autoridades e

acadêmicos da área, percebe-se que não existe um consenso entre o melhor caminho, mas existem
ideias para trilhar as melhores propostas.
Atualmente a EPAESP defende a criação da carreira única de Executivo Público, mas já foi levantada
a ideia de unir o cargo ao Especialista em Políticas Públicas – EPP e criar uma nova carreira, a de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG, semelhante à carreira existente
na esfera federal e em alguns Estados da Federação. Existe também a ideia de criar um cargo amplo
de gestão que englobe vários cargos (Executivo Público, Especialista em Desenvolvimento Social,
Especialista em Políticas Públicas, Especialista Ambiental, Analista em Planejamento, Orçamento e
Finanças etc.) e que possa ser utilizado como uma carreira-meio única do Estado de São Paulo,
dotada de profissionais qualificados para conduzir a administração pública.
São propostas discutidas amplamente nas Assembleias e a Diretoria da EPAESP se compromete a
estuda-las de forma a buscar a melhor alternativa para a valorização do Executivo Público.

